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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Báo cáo sau 2 năm thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cho thấy kể từ khi có hiệu lực vào tháng 1/2019 đã 
giúp Việt Nam đón nhận gần 21,3 tỷ USD vốn FDI từ các quốc gia trong nhóm này. 
Đặc biệt, dù năm 2020 chứng kiến sự bùng phát nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 
nhưng kết quả thu hút vốn FDI từ nhóm các thành viên CPTPP vẫn hết sức khả quan, 
đạt 11,8 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vốn đầu tư từ các 
nguồn truyền thống như (Nhật Bản, Australia, Malaysia, Singapore) đều giảm mạnh 
nhưng vốn từ các đối tác mới trong khối này vào Việt Nam gồm: Canada, Mexico 
hoặc các đối tác truyền thống nhỏ (Brunei, New Zealand) lại được cải thiện tích cực, 
điều này cho thấy CPTPP đang tạo ra những tác động tích cực đối với các đối tác mới.
   Trong khi đó, các nguồn cung ngoại tệ theo quan sát vẫn đang về thị trường khá 

dồi dào những ngày gần đây, giúp giảm bớt trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống 
theo quan sát đang ở mức âm khá lớn. Tỷ giá trên liên ngân hàng sáng nay đang giao 
dịch ổn định quanh mức 23.070 - 23.078 trong khi trên thị trường tự do giảm nhẹ so 
với ngày hôm qua xuống mức 23.750 - 23.780.
 * Thế giới: Đồng bạc xanh đang hướng đến tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ đầu 

năm nay xuất phát từ những dữ liệu kinh tế tích cực gần đây của khu vực châu Âu, 
thị trường việc làm tại Mỹ chưa cho thấy tín hiệu hồi phục ổn định và bình luận tối 
qua của Chủ tịch Powell giúp giảm bớt những lo ngại về sự gia tăng của lạm phát 
tại Mỹ. Nhiều lãnh đạo của FED đã tuyên bố sẽ giữ chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, 
ngay cả khi đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực ban đầu từ quá trình hồi phục kinh 
tế. Chủ tịch Jerome Powell cho biết chính sách sẽ không thay đổi cho đến khi có 
chuỗi dữ liệu kéo dài nhiều tháng đáng tin cậy, cùng quan điểm này, thành viên hội 
đồng điều hành của FED James Bullard cho biết cơ quan này thậm chí sẽ không thảo 
luận về những thay đổi trong chính sách tiền tệ hiện tại cho đến khi có dấu hiệu rõ 
ràng rằng đại dịch đã kết thúc. Lạm phát đã duy trì dưới mức mục tiêu 2% của FED 
trong phần lớn thập kỷ vừa qua, trong khi thị trường lao động Mỹ vẫn thiếu khoảng 
8,4 triệu việc làm so với mức trước đại dịch. Trong ngày trước đó, IMF đã dự báo nền 
kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 6,4% trong năm nay - giúp phục hồi hoàn toàn sản 
lượng bị mất đi với việc GDP đã giảm 3,5% của năm ngoái.

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Sáu, ngày 09 tháng 04 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 08/04:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 92.070

Ngày 09/04:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.214
Sàn - Trần         : 22.518 - 23.910
CNY Fixing : 6.5409

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 8 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 54 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.4% vào tối qua

                        Ngày 08/04: 
*OMO:    0/1.000 tỷ VND

          (Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%) 

    Số dư:          0 tỷ VND

*Bill:                0/0 tỷ VND

   Số dư:        0 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU


